
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Núcleo de Coordenação para Programa de Integridade E Boas Práticas
Viaduto do Chá, 15, 10 andar - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:
PROCESSO 6067.2022/0008561-2

Informação CGM/NPIBP Nº 073110482

 

São Paulo, 02 de novembro de 2022.

 

 

À SUBPREFEITURA IPIRANGA

À COORDENADORIA DE PROMOÇÃO DA INTEGRIDADE - CGM/COPI

 

REF: PROGRAMA DE INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS. MONITORAMENTO. 2º SEMESTRE - 2022.

 

 

Senhor Subprefeito,

Senhor Coordenador de COPI,

 

Considerando que a SUBPREFEITURA IPIRANGA par cipa do Programa de Integridade e Boas Prá cas e
que este deve ser desenvolvido de forma con nua. Considerando as orientações encaminhadas para a
Unidade no úl mo ciclo de monitoramento presente no SEI 069670516. Considerando que os Planos de
Integridade e Boas Prá cas deverão ter apoio da alta administração da Unidade para o seu con nuo
desenvolvimento e aperfeiçoamento. Considerando que a Unidade encontra-se em fase de delineamento
inicial do Plano de Integridade, seguindo as diretrizes do Núcleo do Programa de Integridade e Boas
Práticas, apresentamos algumas orientações para dar continuidade ao monitoramento. 

 

1. COMPROMISSO E APOIO DA ALTA ADMINISTRAÇÃO

Agradecendo pelo compromisso até aqui demonstrado pela alta administração, bem como pelos demais
servidores desta Unidade para realização do Programa de Integridade e Boas Prá cas remetemo-nos aos
compromissos assumidos no ato da assinatura do "Termo de Compromisso ao Programa de Integridade
e Boas Prá cas", Doc 061792737, SEI 6067.2022/0008561-2 para dar con nuidade ao seu pleno
desenvolvimento.

2. EQUIPE DE GESTÃO DE INTEGRIDADE 

Considerando que no último ciclo de monitoramento DOC SEI 062412077 houve a indicação da equipe de
gestão da integridade, solicitamos seja confirmada, neste próprio SEI, os membros que compõem a
equipe e, caso seja necessária alguma alteração na designação anterior em razão de
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exoneração/aposentadoria, solicitamos o registro neste próprio SEI em manifestação assinada pelo
titular da Pasta. 

 

3. TRANSPARÊNCIA 

O desenvolvimento do PIBP e o fomento à cultura de integridade exigem a difusão de seus obje vos e
valores entre os públicos interno e externo de cada órgão par cipante. Em razão da Unidade encontrar-
se na fase de delineamento inicial do seu Plano de Integridade, recomenda-se que seja confirmada a
existência do texto abaixo, que deverá ser inserida na aba "Acesso à Informação", na seção "Ações e
Programas", registrando o caminho de acesso à página ins tucional que leva ao texto sobre o Programa
de Integridade e Boas Práticas neste próprio SEI.

PROGRAMA DE INTEGRIDADE E BOAS PRÁTICAS 

O Programa de Integridade e Boas Prá cas é um instrumento de gestão estratégica, por meio da
u lização de metodologia sistema zada de forma a gerenciar e tratar possíveis riscos de
determinada ins tuição. Conforme Decreto nº 59.496/2020, os órgãos ou en dades da
administração pública deverão ins tuir programas de integridade em suas organizações,
estruturados nos seguintes eixos:

Comprometimento e apoio da alta administração;

Existência de unidade responsável pela implementação no órgão ou unidade; 

Análise, avaliação e gestão dos riscos associados ao tema da Integridade;

Monitoramento contínuo dos atributos do Programa de Integridade.  

 

<<<<<<< A (Nome da UNIDADE) ainda não aprovou Plano de Integridade e Boas Práticas de acordo com
a Portaria CGM 117/2020 >>>>>>>> 

 

4. COMUNICAÇÃO INTERNA 

Recomenda-se que seja feita ação semestral de comunicação interna quanto à existência do Plano de
Integridade e Boas Prá cas da Unidade, bem como dos compromissos assumidos no fomento à cultura
de integridade a todo o quadro de servidores da Pasta. A Unidade terá liberdade de escolher a forma
como realizará tal ação, sendo recomendável o alinhamento junto às equipes de comunicação para
maior efe vidade. A ação semestral de comunicação poderá ser feita via e-mail, SEI, reunião de equipe,
assinatura de circular, etc. O importante é que seja pensada uma maneira efe va de comunicar sobre o
assunto e que seja garan da a entrega real a todos os servidores da Unidade, não servindo apenas a
ciência formal de chefias e/ou o registro de compromisso de repasse da informação a suas equipes. Para
comprovação da ação realizada, solicitamos sejam juntadas evidências (documentos que comprovem,
como cópia de e-mail, cópia de circular e assinaturas, etc) neste processo SEI.

 

5. GESTÃO DE RISCOS À INTEGRIDADE

Tendo em vista que a Unidade encontra-se em fase de delineamento inicial do seu Plano de Integridade,
informamos que a implementação da gestão de riscos à integridade será realizada no próximo ciclo de
monitoramento (1º Semestre de 2023).

 

6. CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO

Com o fito de orientar as equipes de gestão da integridade sobre o desenvolvimento do PIBP da Unidade,
bem como prepará-las para implementação da gestão riscos à integridade, comunicamos que as
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capacitações ocorrerão no 1º semestre de 2023. Solicitamos atenção à convocatória para inscrições, que
será realizada pelo Centro de Formação em Controle Interno via e-mail funcional. 

 

7. APOIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Nós, do Núcleo de Coordenação do Programa de Integridade e Boas Prá cas, estaremos à disposição
para realização de reuniões técnicas junto às equipes das Unidades. Desde já indicamos que reuniões
podem ser agendadas por meio do e-mail cgmpibp@prefeitura.sp.gov.br.

 

8. PRAZO DE ENTREGA 

Fica es pulado como data-limite da entrega das evidências relacionadas ao cumprimento das
orientações con das neste SEI o dia 16/12/2022. A não observação do prazo poderá implicar na
impossibilidade de considerar a entrega na fase de mensuração do Índice de Integridade.

 

Atenciosamente,

 

 

Jardel Soares Fernandes 
Assistente Administrativo de Gestão
Em 03/11/2022, às 15:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
código verificador 073110482 e o código CRC E11B0463.
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